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Taula optomètrica 

       Maite Sastre i Alsina 

—Endavant! 

Una veu greu, amb una dicció perfecta, la va fer retornar dels seus 

pensaments. Va ressonar, des de l'altra banda de la porta de fusta massissa, i es va 

escampar com un eco pel saló fastuós de les visites. Li hauria agradat més que un 

patge li obrís la porta del castell, i no pas aquell porter automàtic de so desplaent. Els 

senyals del terra i algun cartell disposat estratègicament a les cruïlles dels passadissos 

menaven les visites directament a aquell saló on ja feia una estona que seia. 

Realment, el patge no calia. Estava tan entretinguda observant els tapissos, els 

mobles, les pintures... que no se li va fer llarga la ben bé més de mitja hora d'espera. 

Va obrir la porta, sense picar, com sí que havia fet en arribar. Des de dins, la 

mateixa veu li havia dit que s'esperés, que ja l'avisaria quan pogués entrar. Així que, 

ara, ja no calia demanar permís. 

—Bon dia —va dir amb un fil de veu, quasi sense gosar molestar aquella figura 

que, asseguda darrere una taula imponent de despatx, tenia el cap ajagut escrivint 

amb una ploma estilogràfica. 

—Bon dia —li va dir sense mirar-la—. Seu en aquella cadira i llegeix les lletres 

que tens just enfront, des de la vuitena filera, de dalt cap a baix i de dreta a esquerra. 

—D'acord —va dir començant a llegir—: 
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...F... O... no, perdó, una D... o potser una R —va dir ja titubejant—... ai, no 

sé... potser una P? 

—D'acord, és suficient. 

Va obeir diligentment i va callar, una mica incòmoda per aquell començament 

de la visita. L'home seguia escrivint i encara no l'havia ni mirat. 

—Seu al sofà —va dir-li després d'un parell de minuts. 

S'hi va asseure. 

—Explica'm per què has vingut. 

No sabia per on començar, li resultava una mica estrany, així, de cop, sense ni 

haver vist la cara d'aquell home, posar-se a xerrar. Malgrat el tuteig, no se sentia a 

gust ni amb confiança. Se li va fer un nus a la gola i a la ment i va estar una estona 

sense saber què dir. «Si almenys aixequés la vista i em mirés», va pensar. 
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Encara s'estava dient aquesta frase quan tot d'una ell va aixecar-se de la cadira 

i se li va acostar. La seva alçada imposava, més encara des del seu punt de vista, allà 

petitona, asseguda al sofà. Tot plegat, li feia venir ganes de marxar i abandonar. 

Llavors, va seure a la butaca del seu davant i la va mirar directament als ulls. Va sentir 

la seva mirada profunda com li acompanyava la ment i l'encalmava. Sense adonar-se, 

només en uns minuts, s'havia relaxat i havia desaparegut aquell nus. 

—Digue'm. T'escolto —va sentir-li dir en un to pausat, suaument, com un 

xiuxiueig, allargant les síl·labes. 

Es va sentir més confiada i protegida, com si res del que hi havia més enllà 

d'aquelles parets gruixudes pogués arribar fins a ella. 

—M'han recomanat que vingui a veure'l... una amiga... 

No va ser capaç de dir res més en els minuts següents. Ell no li va fer cap 

pregunta. La seguia mirant als ulls. Inconscientment, va anar mimetitzant la 

positura  d'ell i la seva distensió fins que es va començar a sentir dir: 

—El meu marit va desaparèixer fa uns dies... 

—¿Quants dies? —li va preguntar amb veu calma. 

—Cinc dies exactament, el 14 de maig. L'esperava a l'hora de dinar, però no va 

venir i no n'he sabut res més. Vaig anar a la policia i van iniciar una recerca, però no 

l'han trobat. Em va dir que anava al tros que tenim a prop de la masia, a regar i a collir 

algunes hortalisses per al dinar. I no va tornar. 

Es va poder mantenir serena mentre ho explicava. Tot i que se li van humitejar 

els ulls en algun moment, va aconseguir que no li caigués cap llàgrima. 

—Malgrat que la policia m'ha insinuat que podria ser una desaparició 

voluntària, jo no m'ho crec. El Lluís no m'abandonaria mai. N'estic segura. La policia 

em diu que és normal que m'aferri a aquesta idea, que s'hi troben sovint... però que és 

una possibilitat que haig de contemplar. No vull contemplar-la, vull que m'ajudi a 

trobar-lo. 

—Ho entenc. 

Tots dos van callar. Ell la continuava mirant als ulls. El silenci se li va fer etern. 

Va començar a dubtar de si havia fet bé d'anar-hi. La Maria solia donar-li bons 

consells, però aquella visita, des que la hi va suggerir que no la tenia gaire clara. I ara, 

mentre aquell home seguia mirant-la i no sabia com interpretar aquell «ho entenc», 

començava a estar segura del seu error. 

—D'acord. Intentaré ajudar-te —li va dir finalment.
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La cara de la Matilde es va il·luminar com feia dies que no ho feia i, llavors sí, el 

seu plor va esclatar. Es va buidar dels nervis dels darrers dies; es va desprendre de la 

màscara que havia hagut de portar davant de parents i coneguts, que sabia que 

pensaven en un abandó premeditat, i es va desmuntar totalment davant d'aquell 

desconegut que li oferia una mà estesa. 

—Perdoni, perdoni —va poder dir una mica refeta—. Han estat molt durs per a 

mi aquests dies. És una barreja de dol i d'abandó. Una solitud que t'aclapara perquè et 

corseca no saber què pensar. El dubte sobre la traïció. És una lluita constant entre 

l'amor i l'odi. Sí, l'odi. Perquè si realment ha estat capaç de fer-me això... No, no puc 

suportar la idea... 

—El Lluís no t'ha abandonat. 

Va aixecar el cap que tenia amagat entre els genolls i els ulls blaus se li van 

obrir i engrandir tant com una lluna plena. 

—¿Com... com... ho sap? —va balbucejar. 

—Ho sé. No pot tornar, però vol fer-ho. Tant com tu. 

Una nova explosió de llàgrimes, nervis i angoixa va esclatar. Volia creure'l, 

necessitava creure'l. 

Una pregunta li va venir al cap: 

—¿Com sap que es diu Lluís? 

—Estic al cas de la seva desaparició. Ho ha publicat l'Eix Diari de Vilanova. I la 

Maria me n'ha parlat. 

«Ostres! La Maria! Carai... sí que s'ho tenia calladet...», va pensar. 

Li va demanar que li parlés del Lluís, d'ella, de tots dos. On vivien, si tenien 

fills... No en tenien de fills, ella s’havia quedat embarassada feia quatre anys i va 

perdre la nena que esperava el vuitè mes. Després, cap més embaràs. Tots dos 

desitjaven una criatura, però des d'aquell avortament, també tenien por de la 

possibilitat que tornés a passar. La Matilde sempre pensava que havia estat culpa 

seva. Li van recomanar repòs, però ella volia seguir treballant i un dia es va començar 

a trobar malament mentre tornava a Canyelles de la feina. Quan va sortir del cotxe, el 

seient estava ple de sang. L'ambulància la va portar a l'hospital, però la nena ja estava 

morta. Els metges li van dir que potser feia unes hores o dies que ho estava. Això li va 

provocar un sentiment de culpa encara més gran. Si ella hagués parat atenció en el fet 

que es movia menys, potser hauria pogut salvar-la... Imaginava la seva filla fent-li 

senyals des de la seva cova humida i fosca, mentre ella seguia obsedida per acabar el 
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maleït projecte de la casa dels Aladern, que l'acuitaven per l'entrega dels plànols de la 

seva nova residència de Vora-Sitges. 

Li va explicar que ella i el seu marit es coneixien de petits, de l'escola, i que 

eren amics, però que cadascú havia fet el seu camí fins que un dia, uns anys després 

d'acabats els estudis universitaris, es van retrobar. Va ser com un enamorament a 

primera vista. Sí, és cert que s'havien vist abans, però mai s'havien mirat d'aquella 

manera. I des d'aquell dia que ja no es van poder mirar de cap altra. I fins al 14 de 

maig ella sentia que havia sigut així. Malgrat alguna crisi, el seu amor era viu. 

—Així ho sento encara, per això em nego a creure que m'ha abandonat —li va 

dir amb un to de veu sense esquerdes. 

—Ho sé. No tindria cap sentit que ho fes. I no ho ha fet. 

Desconeixia d'on extreia aquell home la seguretat de la seva idea. També a ella 

li agradaria estar-ne segura, però les hienes del seu voltant, excepte la Maria, l'havien 

fet dubtar fins a calar-li l'ànim. 

Actualment, vivien al carrer Que no Passa, on s'havien construït una casa 

dissenyada per ella mateixa. Des del casament, però, havien viscut a la masia familiar 

del seu marit, la Casa Nova. A ella no li agradava viure allunyada del centre i, amb la 

idea que els seus fills estarien millor si vivien a prop de l'escola i dels companys, havia 

aconseguit convèncer el Lluís de fer-se la casa al poble. No obstant això, havien 

conservat la masia i les terres, que ell seguia conreant. Era enginyer agrònom i 

malgrat treballar per a una empresa d'adobs, mai va voler vendre la masia i va seguir 

mantenint les vinyes i els boscos. 

—Sense ell, no sé què en faré de tot allò. El Lluís és el darrer de la nissaga i 

desitjava tenir un fill o una filla que ho pogués heretar. 

Ell tenia molt arrelat el sentiment de pertinència familiar. Venerava els seus 

ancestres. Amb els anys, s'havia afeccionat a fer l'arbre familiar que ara ja remuntava 

fins a més enllà de deu generacions. La masia era el punt de trobada d'aquells 

avantpassats amb ell mateix. Tot el que hi havia en aquella casa tenia una història i un 

perquè, que ell havia escoltat explicar als avis o als pares. Va recordar l'anècdota del 

meteorit, però és clar, segur que ell ja la coneixia, feia un temps que vivia al castell de 

Canyelles i tothom coneixia aquell fet. 

—¿Un meteorit? No, no sabia que n'havia caigut un a Canyelles, el 14 de maig 

de 1861, i que se'n conserven trossos a diferents museus. 

En aquella època va ser tot un rebombori. L'explosió de la caiguda va causar 

terror als pagesos que estaven treballant pels voltants i també a la gent del poble. Fins 
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i tot els diaris de l'època que se'n van fer ressò van dir que es va sentir a Vilanova. Els 

qui ho van viure van descriure el soroll com l'espetec d'un morter, després com 

diverses descàrregues d'infanteria i, per últim, l'explosió d'un projectil buit i el xiulet de 

bales de fusell. El meteorit va fer un gran esvoranc a terra, prop de la seva masia, i es 

va esquinçar totalment. Se’n van trobar fins a trenta trossos. Tot i que segur que n'hi 

va haver molts més que van recollir els valents que van apropar-se al lloc on havia 

aterrat. Allò caigut del cel era, per a alguns, un auguri de bona sort i, per a altres, de 

malastrugança. 

—El besavi en va recollir un, que el meu marit guarda encara per algun lloc de 

la masia. 

—¿Quin dia has dit que va desaparèixer el Lluís? ¿ Has dit el 14 de maig? 

¿ El  mateix dia que va caure el meteorit? 

—Sí, ostres! Quina coincidència! 

—Porta-me'l. 

—¿El meteorit? No té cap valor. De fet, fins i tot hi ha qui diu que és un tros de 

lava i dubta de la seva procedència. 

—Per al Lluís sí que té valor i que ell hagi desaparegut el mateix dia, no és cap 

coincidència. 

—Ah... ¿No? És cert que per a ell és com un tresor familiar. Sovint, el treu de la 

capsa i se'l mira. Sempre diu que li transmet energia positiva. Jo no hi crec en 

aquestes coses... 

«Matilde... l'has cagat! Però com se t'acut dir això a un xaman!», es va dir 

mentre feia una ganyota que la delatava. 

—No et preocupis. Ja sé que no hi creus en les forces de la natura, ni en els 

esperits. El meteorit m'ajudarà a connectar amb l'esperit del Lluís. No només per les 

seves característiques pròpies, com a element que prové de l'univers, sinó per la força 

que té per a ell. Farà de mediador perquè m'hi pugui comunicar. 

—Perdona, em sap greu... és que a casa meva aquestes coses... 

—No has d'excusar-te. Torna demà amb el meteorit a la mateixa hora. 

Va sortir del castell encara avergonyida i va anar a buscar el cotxe. Es dirigí 

directament a la masia. Mai li havia interessat aquell tros de pedra negra recremada i 

no havia parat gaire importància a on la guardava el Lluís. Hauria de regirar calaixos i 

armaris, el que menys de gust li venia en aquells moments. Cada objecte, cada peça 

de roba, cada estri, li feia present l'absència. 
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El Lluís era polit i ordenat. Quelcom que li agradava, com a contrapunt d'ella 

que era tot el contrari. Només entrar a la masia i obrir el llum, els peus li menaren les 

passes cap al menjador i s'aturaren davant el bufet. Va obrir la porta i va extreure'n 

una capsa de llauna, de tabac de pipa Prince Albert. Estava vella i abonyegada. El 

Lluís deia que un amic de l'avi la hi havia portat d'un viatge a Amèrica, a principis del 

segle XX. Sempre havia associat el Prince Albert i el meteorit. Va obrir-la i allà estava 

la pedra. Va expirar l'aire que havia retingut als pulmons, sense adonar-se, abans 

d'obrir la capsa. Contenta de la seva sort i de no haver hagut de remenar records, ni 

estar-se gaire temps en aquell lloc, va tornar cap a casa. 

Aquella nit va ser llarga. El cansament la va vèncer i es va adormir de seguida, 

però es va despertar tres vegades amb somnis que la neguitejaven. En llevar-se, però, 

no en recordava cap. 

Com el dia anterior, va trucar a l'intèrfon i va sonar el so elèctric del porter 

automàtic. Va espitjar la porta i es va obrir. Ja no va imaginar cap patge guiant-li el 

camí, ara només desitjava arribar i lliurar-li la capsa amb el meteorit al xaman. Va 

trucar a la porta. Un «endavant» la va agafar per sorpresa, convençuda que avui 

també hauria d'esperar. 

—Bon dia. Li porto el meteorit —va dir. 

—Si us plau, seu. De seguida vinc. 

Tornava a estar assegut darrera la taula, escrivint amb la mateixa ploma. Ella 

es va apropar al sofà, però es va quedar dreta observant-lo. Quan es va aixecar, se 

li va atansar i li va mostrar el paper que duia a la mà amb un dibuix. 

—Obre la capsa, si us plau —li va dir mirant-la amb certa avidesa. 

La Matilde la va obrir. Va treure la pedra, se la va posar al palmell de la mà i li 

va oferir. Mentre ho feia, es va adonar que la pedra era exacta que el dibuix que ell li 

ensenyava: la mateixa mida, els mateixos angles, les mateixes fissures... 

—Però... ¿Com pot ser? Si vostè no l'havia vist mai... —va dir desencaixada i 

incrèdula. 

—L'he vista aquesta nit. El Lluís ha començat a comunicar-se amb mi. 

—¿I on és? ¿On és? Digui-m'ho! Si us plau, digui-m'ho! —va cridar com 

embogida. 

—No ho sé encara, però no és lluny. El sento molt a prop. 

La Matilde va començar a sanglotar i es va deixar caure al sofà. 

—Tranquil·la. Necessito que et calmis. Estira't. Pren el meteorit entre les mans. 

Relaxa't. 
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La Matilde el mirava als ulls, desitjant retrobar aquella calma mental que el 

xaman li havia produït el dia anterior. A poc a poc, aquells ulls foscos apaivagaven els 

neguits esborrant pensaments, desfent pors, trencant barreres, i ella es deixava endur 

per aquella veu que començava a parlar-li suaument i que li infonia un assossec 

benefactor. 

—¿On ets? —li va preguntar al cap d'uns minuts. 

—És fosc. No veig res. No sé on soc. 

—D'acord. ¿Tens fred? —li va preguntar veient que tremolava. 

—Sí, tinc molt fred —va dir mentre tenia una esgarrifança—. És molt humit aquí 

a baix. La terra és molla. Cauen gotes del sostre i sento els peus enganxats al fang. 

Estic xopa. M'he assegut. Estic cansada. Em sento dèbil. Obro la boca perquè m'hi 

caiguin les gotes d'aigua, tinc set. I gana. I por.

—No tinguis por, Lluís. Som aquí, la Matilde i jo. Venim a buscar-te. Ajuda'ns a 

trobar el camí. 

—Soc al mas, a la Casa Nova. He entrat per anar a buscar una eina al 

soterrani. Quan l'agafava m'ha relliscat i m'ha caigut darrere la prestatgeria. L'he hagut 

d'enretirar i he vist una porta. M'ha costat obrir-la, però al final ha cedit. Estava tot 

fosc. He engegat la llanterna del mòbil i he vist que hi havia un passadís. L'he 

seguit cap a l'esquerra. Estava emocionat pel descobriment. Ningú de la família 

m'havia parlat mai que hi hagués un passadís amagat. He caminat durant una estona, 

força metres. De cop, he sentit darrere meu un soroll molt fort. He tornat de pressa 

enrere. Una part del sostre s'ha esfondrat i el pas ha quedat barrat. M'he espantat. He 

volgut trucar a la Matilde, però no tenia cobertura. He intentat treure la terra amb les 

mans, però l'esfondrament ha estat gran i he vist que no podria. He refet el camí. 

Aquell passadís havia de dur a algun lloc, havia de tenir una sortida. Però per més que 

he caminat no he vist cap llum al final d'aquell maleït túnel. No tinc cobertura enlloc i ja 

només em queda un 30% de bateria. La bateria extra me l'he oblidat a casa. He 

començat a angoixar-me i a córrer. He ensopegat amb alguna cosa i he caigut. Quan 

he enfocat amb el mòbil, he vist un crani i tot d'ossos que suposo que jo mateix he 

escampat en passar. El crani té un forat. Com si alguna cosa li hagués picat al cap. He 

pensat que aquell podia ser jo si no aconseguia sortir d'aquí. M'he aixecat i he seguit 

caminant, però he trobat una altra paret de terra. El sostre, aquí, també s'ha esfondrat. 

Estic atrapat. M'ha entrat pànic. He volgut trucar de nou. Res. Cap senyal. M'he 

assegut i he començat a plorar. No sé quantes hores han passat. Crec que m'he 

adormit. Estic a les fosques. M'he quedat sense bateria. No veig res. Torno a plorar. 
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Enyoro la Matilde. L'estimo. Sé que m'està esperant per dinar. S'enfadarà. Segur que 

m'ha trucat mil vegades i jo no contesto. Això la neguiteja molt. Crido, crido, però ningú 

no em sent. Ningú em pot sentir. Ningú sap que soc aquí a baix. M'aixeco, però torno a 

ensopegar i caic. M'he donat un cop al cap amb una pedra. En agafar-la, he reconegut 

la seva textura. És com la del meteorit. Sí, n'estic segur, com el del besavi. Però 

aquest és molt més gran que el meu. Pesa. Deu tenir la mida del crani que he vist 

abans. Me l'enduc, em portarà sort. Camino. Soc de nou a l'esfondrament. A l'altra 

banda d'aquesta terra hi ha la meva vida. No puc avançar i recuperar-la. M'assec. 

Perdo la noció del temps. M'estiro a terra, amb el meteorit entre les mans. Em sento 

dèbil. T'estimo Matilde. Vine a buscar-me. 

—Matilde, Matilde —va mussitar el xaman mentre li prenia la mà. 

—Perdona, crec que m'he adormit. Em sap greu. És que aquesta nit he dormit 

molt malament. Tinc fred... 

—Incorpora't. Així, a poc a poc. Té, posat la jaqueta. De seguida et passarà el 

fred. Estàs millor? 

—Sí, sí, gràcies. Estic bé. Deixa'm seure un moment a la cadira. Estic una mica 

atordida. 

—Sí, dona, seu. 
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Ostres! Sembla que sí que he dormit bé al seu sofà! Llegeixo totes les lletres 

de la seva taula optomètrica! 

—Sí, molt bé, Matilde! Totes! 

—No ho entenc... ¿Com és que ahir no podia i avui sí? 

—Perquè avui has connectat amb tu mateixa, amb la teva intuïció, amb la teva 

essència, amb la teva ànima. 

Se'l va quedar mirant, intentant comprendre què és el que havia canviat només 

en un dia. 

—Vine, anem. Hem de dir a la policia on és el Lluís i rescatar-lo. 

—¿Com!? ¿Saps on és? 

—Sí. I és viu, però hem de treure'l del passadís del castell al més aviat possible 

—va dir-li mentre pujaven al cotxe. 

—¿Del passadís del castell? ¿Quin passadís? 
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—Diu la llegenda que el castell tenia un passadís secret que arribava a les 

coves de les platges de Sitges. Crec que el teu marit l'ha descobert, deu passar per la 

vostra masia. 

—No me n'ha parlat mai! 

—És que ell tampoc ho sabia. I també crec que el Lluís ha trobat el darrer baró 

de Canyelles que es va declarar d'ignorat parador i per això s'extingí la baronia. 

Després, el castell va passar per diferents propietaris fins que, a principis d'any, el vaig 

adquirir jo. 




